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Accés a la Biblioteca

Qui pot accedir a la Biblioteca?

L'accés està restringit a la comunitat UB, membres del CSUC, UOC i UNED.
En època d'exàmens l'accés queda restringit a la comunitat UB, UOC i UNED. 

Podeu consultar tots els horaris a

crai.ub.edu/horaris
Dilluns-divendres

Caps de setmana i festius

Horari habitual

8:30h a 20:30h.
9:30h a 20:30h.

1.
crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-filosofia-geografia-historia/condicions-dacces

https://www.csuc.cat/ca/serveis/biblioteques-del-ccuc
http://crai.ub.edu/horaris
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-filosofia-geografia-historia/condicions-dacces


El CRAI Biblioteca de Filosofia, Geografia i Historia disposa d'uns torns
de control d'accés. Per accedir-hi cal passar pel lector el codi de
barres del carnet.
Podeu utilitzar els dos formats de carnet per accedir-hi: :

Targeta Universitària Intel·ligent (TUI)

Carnet digital
El podeu obtenir descarregant l'app

SocUB (Android i iOS).

Accés a la Biblioteca1.
ub.edu/carnet/ca/alumnat.html

https://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-filosofia-geografia-historia
https://www.ub.edu/app-socub/
http://www.ub.edu/carnet/ca/alumnat.html


 Identificador Contrasenya

Accés als ordinadors
Wifi UB
El meu compte del Cercabib*
Campus Virtual*
MónUB*
Accés a recursos electrònics (SIRE)*
Préstec interbibliotecari*

Identificador local
(primera part del correu UB + .alumnes)

ex: jproves6.alumnes
La mateixa que al

Campus Virtual i la
intranet

 

Wifi Eduroam
Identificador local + @ub.edu

ex: jproves6.alumnes@ub.edu

Hi ha diferents identificadors en funció del servei:

Identificadors per autenticar-se1.
crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-autenticacio

*També funciona l’identificador UB (4 caràcters: vegeu el resguard de la matrícula)

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-autenticacio


Distribució del fons
El nostre fons està distribuït en tres plantes. A cada planta hi ha:

Un taulell d'informació
Una zona d'obres de referència (Ref.)
Un dipòsit amb documents que no es troben a sala i que haureu de sol·licitar al taulell.

2.



Planta +1Distribució del fons2.

Topogràfics
     91-919: Geografia

   92-99: Història

     Cartoteca (atles i mapes)



Planta 0Distribució del fons2.

Topogràfics
0-8 : Ciències socials

C : Còmics



Planta -1

Topogràfics

Distribució del fons2.

     Arq: Arqueologia

BA: Història de l'Art

F: Filosofia

 Hemeroteca (revistes)



Equipaments

Hemeroteca
4.000

revistes

Cartoteca
16.000

mapes i atles

Equipaments2.
crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-equipaments

700 punts de lectura
Amb endolls

12 portàtils en préstec
Préstec de 4 hores

13 sales de treball
Préstec de 2 hores + 1 hora

1 aula de formació
Amb projector i micròfons

2 sales d'ordinadors 
i ordinadors de consulta a
cada planta

Préstec d'equipaments
Carregadors, auriculars, i més

1 sala de taules
Préstec de 2 hores + 1 hora

Bústia de retorn
De llibres

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-equipaments


1

Cercabib

El Cercabib és l'eina de descoberta del CRAI, que ens permet fer cerques de manera
simultània a tot el fons del CRAI independentment del suport, tipologia o ubicació del recurs.   
Cal identificar-se per aconseguir els resultats complets i accedir a El meu compte.
Hi ha dues maneres d'accedir-hi:

crai.ub.edu cercabib.ub.edu2

3.

Identificador local: jproves6.alumnes

http://crai.ub.edu/
http://cercabib.ub.edu/


 Cercabib3.

El meu compte us permet veure i
renovar els préstecs vigents, reservar
documents, veure la llista de preferits i
l'historial de cerca.



Cercabib3. Més opcions



Cerca ràpida

Podeu limitar els
resultats aplicant
aquestes facetes

Cercabib3.



Resultats i localització dels exemplarsCercabib3.



Cerca avançada

Si la cerca simple obté massa resultats, limiteu la cerca
mitjançant la cerca avançada:

Cercabib3.

Operadors booleans

El Thesaurus UB permet trobar la forma
normalitzada de matèria, i Autoritats UB la
d'autors i títols 

https://vocabularis.crai.ub.edu/ca/thub
https://vocabularis.crai.ub.edu/ca/thub
https://crai.ub.edu/sites/default/files/autoritats/


La bibliografia recomanada és aquella que el professorat indica
en els plans docents. El CRAI UB s'encarrega d'actualitzar-la, si
cal, i enllaçar-la al Cercabib. 
La podeu consultar des del Cercabib i des del Campus Virtual.

Bibliografia recomanada3.
crai.ub.edu/recursos-d-informacio/bibliografia-recomanada

http://crai.ub.edu/recursos-d-informacio/bibliografia-recomanada


El Servei Intermediari d’accés
als Recursos Electrònics (SIRE)
us permet accedir als recursos
electrònics contractats pel CRAI
UB.   

Library Access és una extensió
del navegador que facilita l'accés
als recursos electrònics subscrits
pel CRAI UB.

Accés als recursos electrònics3.
crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy

Vídeo explicatiu 

Vídeo explicatiu 

https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/library-access
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/180791
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/180791
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/180809
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/180809


Condicions de préstecPréstec de documents4.
Usuaris Documents Dies préstec

Professorat de la UB en actiu, jubilat o emèrit Professorat convidat o visitant. Professorat de centres adscrits amb venia docendi
Professorat de l’Escola d’Idiomes Moderns, d’Estudis Hispànics, dels Serveis Lingüístics i de l’Institut de Desenvolupament
Professional (IDP/ICE). Investigadors de departaments o grups de recerca de la UB Usuaris amb necessitats específiques.

40 60

Alumnat de doctorat i de màsters oficials, propis i interuniversitaris PAS de la UB en actiu o jubilat. 20 30
Alumnat de grau de la UB, de centres adscrits, interuniversitaris, d’homologació, de mobilitat nacional o internacional. Alumnat de
l’Institut de Formació Contínua (IL3) que facin cursos de la Universitat. Alumnat de postgraus propis. Alumnat d’extensió
universitària. Alumnat de la Universitat de l’Experiència. Membres d’Alumni UB autoritzats.

10 21

Personal d’hospitals docents (Clínic, Bellvitge i Sant Joan de Déu) Professorat no UB de centres amb conveni, del Grup UB i de
l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP/ICE) Personal d’instituts de recerca participats, adscrits, vinculats, amb conveni
o del Grup UB Investigadors i becaris de recerca de GEO3BCN-CSIC.

15 21
Alumnat de centres amb conveni o del Grup UB Alumnat de l’Escola d’Idiomes Moderns, d’Estudis Hispànics, dels Serveis
Lingüístics i de l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP/ICE) PDI, PAS i alumnat de doctorat i màster de la Universitat
d’Andorra i de la Universitat Jaume I Membres del Claustre de Doctors de la UB Professorat de primària i secundària Membres
del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya Membres de fundacions de caràcter beneficodocent de la UB
Persones autoritzades pel PDI de la UB o pel CRAI (les autoritzacions són de caràcter temporal, poden ser a proposta del PDI i les
atorguen els caps dels CRAI biblioteques o la Direcció del CRAI).

5 10



Préstec de documents4.

Renovacions
Podeu renovar el préstec dels documents tantes
vegades com vulgueu, sempre que el document no
estigui reservat. La renovació es pot fer des d'El
meu compte, al taulell o per telèfon.

Sancions
No tornar a temps els documents prestats
comporta la suspensió del servei:
Préstec normal: 1 dia de sanció per document/dia.
Bibliografia recomanada (BR): 2 dies de sanció per
document/dia.

Historial
Podeu veure la llista dels documents que us
emporteu en préstec a la pestanya Préstecs
(Actius / Anteriors i històric) dins d’El meu compte.

Reserves
Es permeten fins a 8 reserves simultànies, que es
fan des del Cercabib un cop identificats. Podeu
reservar llibres de qualsevol CRAI UB.



a) anar a la biblioteca on es troba i formalitzar el
préstec, 
b) sol·licitar al taulell de la vostra biblioteca que us el
portin. El rebreu al cap de 2 o 3 dies. 
c) podeu demanar-lo des d’El meu compte via
Cercabib

Si necessiteu un document que no es troba a la 
vostra biblioteca, podeu:

Préstec de documents4.



Documents 10

Renovacions 6

Dies 21

El préstec consorciat (PUC) permet sol·licitar documents
d’una altra biblioteca del CSUC quan no estiguin disponibles a
la nostra Biblioteca (exclosos o en préstec).

Préstec in situ (presencialment) a
la Biblioteca.
Reserva des del Cercabib.

Com sol·licitar el document?

Préstec de documents4.

La devolució es pot fer a qualsevol CRAI UB o a qualsevol biblioteca de la institució propietària del document.

Condicions de préstec

crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-puc

http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-puc
https://www.ub.edu/campusvirtualub/ca/pmf_alumnat
https://www.ub.edu/campusvirtualub/ca/pmf_alumnat


El préstec interbibliotecari (PI) permet sol·licitar
documents que no es troben al CRAI UB ni al CSUC. 

Tramitar l'alta al servei al web del CRAI.
Omplir el Formulari de sol·licitud.

Com sol·licitar el document?

 Aquest servei està subjecte a tarifes

Préstec de documents4.
crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-pi

https://crai.ub.edu/coneix-el-crai/marc-normatiu/tarifes-modalitats-pagament
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-pi


Més serveis del CRAI UB

El CRAI ofereix una extensa carta de serveis
adreçats a tota la comunitat universitària.

5.

https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai

També s'ofereixen alguns serveis específics
especialment orientats al professorat en les
seves funcions investigadora i docent, i a
l'alumnat en l'elaboració de treballs
acadèmics.

http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/inicieu-vos-en-el-crai
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/suport-investigador
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/suport-docent
https://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/elaboracio-treballs-academics


Serveis del CRAI UB

Campus Virtual 

5.

https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai

Suport a la docència 

Portal del Campus Virtual 

http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/inicieu-vos-en-el-crai
https://www.ub.edu/campusvirtualub/ca/pmf_alumnat


També teniu
disponibles
recursos
d'autoformació

Serveis del CRAI UB5.
crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/formacio-usuaris

Us oferim cursos de formació
perquè milloreu els vostres
coneixements i habilitats de cerca,
com ara cursos sobre bases de
dades especialitzades o sobre
gestors bibliogràfics.

Formació

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/formacio-usuaris


Si encara teniu dubtes...

Pregunteu al taulell del CRAI Biblioteca
El personal de la Biblioteca resoldrà els vostres dubtes

Accediu al web del CRAI
A la secció Preguntes més freqüents trobareu les consultes més habituals

Adreceu-vos al S@U
Disponible 24/7 per correu electrònic, telèfon o

videoconferència 

O contacteu per aquestes vies:
        934 034 584  

 
craifgh@ub.edu

@craifgh

https://twitter.com/craifgh
https://www.instagram.com/craifgh
https://crai.ub.edu/ca
https://crai.ub.edu/ca/pmf-generals
https://crai.ub.edu/ca/pmf-generals
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/sau


Moltes gràcies

Us ha estat útil?
Ajudeu-nos a millorar
responent aquesta enquesta

© CRAI Universitat de Barcelona, curs 2022-23

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMH3VWM19RAGd6zxts4aD1463y4rf6-KABmy9rRxzktn257g/viewform

